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Presentació
Aquest és el segon curs d’una sèrie més extensa destinada a analitzar les batalles més
importants de la Història, des de l’antiguitat fins a l’època contemporània. En el curs
que presentem aquí presentarem, de manera monogràfica, una selecció de les
principals batalles de la història de la Roma clàssica (des dels temps monàrquics fins a
la davallada del règim imperial). Això ens permetrà estudiar el pensament militar
(estratègic i tàctic) i les característiques tecnològiques (tipus d’armament i equipament
militar) de cadascuna de les batalles escollides.
A més, la presentació d’aquests episodis bèl·lics ens permetrà també conèixer els
contextos polítics que motivaren els enfrontaments i, sobretot, les conseqüències, de
nou polítiques, que se’n derivaren a curt, mig i llarg termini.
D’igual manera, i d’acord amb les tendències més recents en història militar, també
pararem atenció a determinats aspectes que van més enllà dels estrictes
enfrontaments armats i que s’endinsen dins els àmbits de la història social i cultural,
com són el tracte que es donà als exèrcits vençuts i a las poblacions sotmeses, les
formes de celebració de les victòries militars, la commemoració de les mateixes, les
retòriques de legitimació del poder, etc.

Organització
El curs està organitzat en quatre mòduls:





La Monarquia i la primera fase de la República: guerres a Itàlia
La República i les grans accions militars dels s. III i II aC
La República i les grans accions militars del s. I aC
Grans accions militars de l’època Imperial

Cada mòdul consta d’un determinat número classes ordinàries fins a un total de 20,
cada un d’una hora i mitja de durada a càrrec de reconeguts especialistes en cada àrea
temàtica i una activitat complementària (sortida, màster-class...) a càrrec d’algun
professor convidat.
El curs està muntat de forma totalment modular, de manera que es pot cursar tot de
forma conjunta o per mòduls de forma independent. Podeu trobar les diferents opcions
a l’apartat ‘Programa del cus’
Cada assignatura comptarà amb una material didàctic format per un dossier i les
presentacions en PDF que es projectaran a classe, a les quals es podrà accedir a partir
d’una clau que es donarà un cop feta la inscripció. Aquests materials s’entregaran
setmanalment el dia de la classe.
Aquells que ho desitgin, a final de curs poden optar a un diploma d’assistència d’acord
amb el tipus de curs que hagin realitzat
El curs també comptarà amb dues activitats complementàries: una exhibició de
recreació històrica d’una legió romana i una sortida per visitar el jaciment de
Numància, escenari d’una de les més famoses batalles peninsulars.
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Professorat
Javier Martínez Babón
Llicenciat en Egiptologia per la Eberhart-Karls Universität de Tübingen
Dr. en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Carles Buenacasa Pérez
Dr. en Història Antiga i Professor Agregat al Departament de Prehistòria,
Història Antiga i Arqueologia de la Facultat de Geografia i Història de la
Universitat de Barcelona (UB).

Horaris del curs 2020-2021 i lloc de realització
Les activitats del curs es realitzen a Arqueonet, al carrer Sepúlveda 79 de
Barcelona (08015).
Aquest curs també es pot seguir en streaming en directe des de casa

Després de cada sessió, totes les persones inscrites (tant en modalitat presencial com
a distància) podran visualitzar de nou la gravació, ja que facilitarem l’enllaç per tenir-hi
accés.
Els dies de les activitats són els divendres, de 17.15h a 18.45h i la durada del curs
és del 20 de novembre de 2020 al 21 de maig de 2021.

Opcions, preus i formes de pagament
Aquest curs es pot realitzar en dos tipus de modalitats:
 Presencial a l’aula d’Arqueonet
 A distància en streaming en directe des de casa
Els preus i terminis per a cada modalitat són els següents:
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Curs complet
Terminis de pagament
Terminis
Opcions

Preus totals

Matrícula (1er T)

2on T.

3er T.

4rt T.

Set-Oct 2020

(fi nov 2020)

(fi gen 2021)

(fi mar 2021)

Curs presencial

310 €

115 €

65 €

65 €

65 €

Curs distància

260 €

110 €

50 €

50 €

50 €

Mòduls solts (els pagaments dels mòduls es realitzen de forma íntegra, sense terminis)
Mòdul

Títol mòdul

Sessions

Preu presencial

Preu distància

Mòdul 1

La monarquia i la primera fase de
la República: guerres a Itàlia

4

70 €

60 €

Mòdul 2

La República i les grans accions
militars del s. III i II aC

6

100 €

90 €

Mòdul 3

La República i les grans accions
militars del s. I aC

6

100 €

90 €

Mòdul 4

Grans accions militars de l'època
Imperial

4

90 €

60 €

Preinscripció i matriculació
Preinscripció
Podeu fer preinscripció per qualsevol de les següents vies:
1. Per correu electrònic: enviar un missatge a l’adreça arqueonet@arqueonet.net
especificant la següent informació:
 Títol del missatge: “Inscripció al cicle Grans batalles de la història (II) 20202021”
 Indicar la modalitat d’inscripció:
o Inscripció al cicle complet presencial
o Inscripció al cicle complet a distància
o Inscripció a mòduls o sessions independents: indicar quins/es
 Dades de cada participant que s’inscriu: nom i cognoms, adreça postal
completa, adreça electrònica i telèfon de contacte
2. Per la pàgina web d’Arqueonet, a través de l’enllaç següent:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte.html
Complimentar els camps de dades personals indicats a la pàgina web i, en el camp
“Missatge”, especificar la següent informació:
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 En primer lloc incloure el text “Inscripció al cicle Grans batalles de la història
(II) 2020-2021”
 Indicar la modalitat d’inscripció:
o Inscripció al cicle complet presencial
o Inscripció al cicle complet a distància
o Inscripció a mòduls o sessions independents: indicar quins/es
3. Per telèfon: la preinscripció també es podrà fer per telèfon, als números
937423014 o 667013352.
4. Presencialment: a Arqueonet, carrer Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona, de dilluns
a divendres de 10h a 14h i de 16h a 20h
Un cop feta la preinscripció, Arqueonet enviarà un mail confirmant la recepció la
mateixa.
Les places s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada de les sol·licituds.
Matriculació
Quan s’assoleixi el nombre mínim d’assistents, Arqueonet ho comunicarà a tots els
preinscrits i llavors s’iniciaran els passos per formalitzar la matrícula. Les matrícules es
podran formalitzar de forma presencial a la seu d’Arqueonet dins dels horaris
d’obertura (de 10h a 14h i de 16h a 20h), en efectiu o targeta, o bé per transferència
bancària per l’import corresponent al número de compte que us indicarem. En cas de
fer-ho per transferència, cal indicar en la mateixa el nom complet, i com a concepte:
 “Inscripció al cicle Grans batalles
2021”
 “Inscripció al cicle Grans batalles
2021”
 “Inscripció al cicle Grans batalles
mòdul que correspongui”
 “Inscripció al cicle Grans batalles
mòdul que correspongui”

de la història (II) complet presencial 2020de la història (II) complet distància 2020de la història (II) _ presencial i el nom del
de la història (II) _ distància i el nom del

Segons correspongui a cada cas.
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Programa del curs
El curs està organitzat en quatre mòduls que es poden cursar de forma completament
independent l’un de l’altre, amb un total de 20 sessions ordinàries d’una hora i mitja de
durada i una activitat pràctica a càrrec d’un professor convidat.
A continuació presentem els quatre mòduls:

Mòdul 1: La Monarquia i la primera fase de la
República: guerres a Itàlia
Durada del mòdul: els divendres, del 20 de novembre al 18
de desembre de 2020 (el 4 de desembre no hi ha classe)
Professor: Dr. Carles Buenacasa Pérez
Sessions: 4
1.
2.
3.
4.

La primera expansió romana: les tres guerres contra els etruscos de Veis
L’atac dels gals: la derrota a Àlia i el brutal saqueig de la ciutat de Roma
La batalla de les Horques Caudines i les guerres contra els samnites
La guerra contra Tàrent i els elefants del rei Pirrhos d’Èpir

Mòdul 2: La República i les grans accions militars
dels ss. III i II aC
Durada del mòdul: els divendres, del 8 de gener al 12 de
febrer de 2021
Professor: Dr. Javier Martínez Babón
Sessions: 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Batalla de les illes Ègades i el final de la Primera Guerra
Victòries d’Anníbal: Batalles de Trebia i Trasimeno
Anníbal i la batalla de Cannae
Batalla de Zama i les seves conseqüències
Principals moviments de tropes i naus a les Guerres d’Iliria
La guerra contra cimbris i teutons: Arusio, Aquae Sextiae i Vercellae

Mòdul 3: La República i les grans accions militars
del s. I aC
Durada del mòdul: els divendres, del 26 de febrer al 16 d’abril
de 2021 (el 26 de març i el 2 d’abril no hi ha classes)
Professors: Dr. Carles Buenacasa i Dr. Javier Martínez Babón
Sessions: 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La Guerra contra Jugurta, rei de Numídia
La conquesta de l’Orient: la revolta de Mitridates, rei del Pont
Juli César i la guerra de les Gàl·lies: Gergòvia i Alèsia
La batalla de Farsàlia i les conseqüències de la mort de Pompeu el Gran
La venjança d’August contra els tiranicides: les batalles de Filipos
La batalla d’Àctium i les seves conseqüències (Dr. Javier Martínez Babón)
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Mòdul 4: Grans accions militars de l’època imperial
Durada del mòdul: els divendres, del 30 d’abril al 21 de maig de
2021
Professor: Dr. Carles Buenacasa Pérez
Sessions: 4
1.
2.
3.
4.

La batalla de Teutoburg: “Varus, retorna’m les meves legions!”
Decèbal i les guerres de Trajà per a la conquesta de la Dàcia
La batalla del Pont Milvi i els fonaments de l’Imperi cristià
El cant del cigne d’un imperi en crisi: la derrota d’Àtila als Camps Catalàunics

Activitats complementàries (opcionals)
 Sortida opcional al jaciment de Numància (pendent de determinar)
 Pràctica de recreació històrica d’una legió romana (pendent de determinar)
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